
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de dagwandeling op 19 mei 2016 Te Mechelen 
Afstand : 2 x 5 km  Samenkomst : aan het station 
Aantal deelnemers : 23 Het weer : licht bewolkt en 19 gr. 

 
Onze vorige dagwandeling in Mechelen dateert reeds van mei 2009.  Het was dus hoogtijd voor een nieuw 
bezoek aan deze mooie stad.   
Na de samenkomst aan het station en reeds een hoognodig koffietje, stapten wij in de richting van de 
binnenstad.  Het eerste monument op onze weg was de zeer kundig gerestaureerde kerk met de naam  O. L. 
Vrouw Over de Dijle.  Het leek wel of de tand des tijds geen vat gekregen had op het  statige gebouw.  
Wij stapten vervolgens naar de Dijle en gingen over het Dijlepad op het water.  Een echte belevenis.  Van 
daaruit hadden wij een goed zicht op de aloude -en het moet gezegd- verbazend goed onderhouden gevels 
langs beide oevers.  Vooral de houten gevel van het huis “De Duiveltjes” had onze welverdiende belangstelling. 
Wij verlieten de Dijle om ons naar het Groot en -er bijna op aansluitend- Klein Begijnhof te begeven.  Prachtige 
straatjes met tot de verbeelding sprekende namen.  Ook de aloude brouwerij “Het Anker” (15e eeuw) had onze 
aandacht. Naar verluid brouwden de begijnen of waren het de mannelijke beggaarden, waarvan er in Mechelen 
veel waren, er het bier.   
Wat ons geweldig opviel in de stad van de Maneblussers was de goede staat van de straten.  Niet alleen de 
hoofdstraten maar zelfs de allerkleinste waren dik in orde.  Daarbij viel het geringe aantal auto's op in het 
centrum.  Goed gedaan, een voorbeeld!  

 
In de Kruidtuin aan de Volmolen waren er plaatsen op het terras voor ons gereserveerd.  Na daar van een 
lekker broodje of een kleine maaltijd genoten te hebben, begonnen wij aan het tweede deel van onze 
stadswandeling.  We verlieten de Kruidtuin om langs achtereenvolgens het Haze – en Lekkernijstraatje en de 
Langeschipstraat de IJzerenleen te bereiken.   
Na een blik op het eeuwen oude Schepenhuis  bevonden wij ons op de Grote Markt met rechts van ons het 
Stadhuis en het Paleis van de Grote Raad en links de legendarische 97 m hoge Sint Romboutskathedraal en  – 
toren.  Wij hadden ogen te kort.  Na nog een wirwar van straatjes met onderweg sculpturen van o. a. mooie 
vrouwen ( zie de foto's) bevonden wij ons op de Vismarkt met de vele gezellige terrasjes. 
 



 

Het werd ondertussen stilaan tijd om aan terugkeren te denken.  Dat deden wij door in de richting van de 
Geerdegemvaart te kuieren, om vervolgens over de brug terug aan het station te komen.  De wachttijd op onze 
bus of trein benutten wij door nog een terrasje te doen.  Mechelen steeg terecht in onze achting. 
 
Lucien 

 

De wandelkalender alsook het fotoalbum van deze en de vorige wandelingen zijn, 
evenals de verslagen, terug te vinden op onze website www.okraleuvencentrum.be    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


